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حامػت لامحرؾؼام ﺑن غﺒضالػؼٍؼ

امللخص
جغنض َظٍ الضعاؾت ْاَغة اؾخسضام ؤلاًجى ف ؾُا٢اث اللٛت الٗغبُت .وجبدض ف زهاثهه وجدضًض ؤق٩ا ٫وعوصٍ
ف الؿُا .١وبُان صوعٍ ف الترابِ الىصخي ،والؿُاق  .وطل ٪بخدلُل هجاطط مسخاعة مً اؾخسضاماجه ٖلى الكب٩اث
الاظخجاُٖت مً هاخُت البيُت والضاللت .وَؿعى البدض بلى جدلُل اإلاٗاوي اإلاخٗضصة لهظٍ للغمىػ الخٗبحرًت التي جٟؿغَا
الؿُا٢اث اللٛىٍت والش٣اُٞت املسخلٟت .و٢ض اٖخجض البدض اإلاىهج الىنٟي الخدلُل لالؾخسضام الٟٗل لئلًجى ف
اللٛت الٗغبُت .بياٞت بلى صعاؾت مسخُت اؾخ٣هاثُت للىنى ٫بلى مضي جإزحر َظٍ الغمىػ ٖلى ق٩ل اللٛت الٗغبُت مً
ظاهب ،وصاللتها مً ظاهب آزغ وٍ٣ىم البدض ٖلى زالزت مداوع ؤؾاؾُت٣ً :ضم ؤولها حٗغٍٟا إلاهُلر
(ؤلاًجى  ،)Emoji/وج٣ضًجا ليكإجه ،وجدضًضا ألهىاٖه .وٍدىاو ٫املخىع الشاوي هجاطط جدلُلُت لالؾخسضام الٗغبي
لئلًجى ف الخىانل الكب٩ي .وٍىا٢ل املخىع الشالض هخاثج الضعاؾت ؤلاخهاثُت آلعاء اإلاؿخسضمحن خى ٫لٛت ؤلاًجى .
وؤزحرا زاججت جججل ؤَم الىخاثج التي اهخهى بلحها َظا البدض.
اإلاهُلخاث اإلاٟاجُذ :إًمﻮجي ،الضاللت  ،الؿُاق  ،الخضاولُت

(*)

ؤؾخاط مكاع ٥ظامٗت ألامحر ؾُام بً ٖبضالٗؼٍؼ
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Emojis in World Web Rhetoric: Syntactic and Semantic Study
Dr. Jinan Altamimi)*(
Prince Sattam University

Abstract
This study explores the phenomenon of using emoji in Arabic contexts. It examines its properties and identifies
its forms of occurrence in context. It also explains the role of emoji in textual and contextual interrelationship by
analyzing selected examples of its use on social networks in terms of structure and meaning. The research seeks
to analyze the multiple meanings of these emoticons that are explained by different linguistic and cultural
contexts. The research is divided into three main parts: the first provides a definition of the term (Emoji), its
origin, and its types. The second part deals with analytical models of the Arab usage of emoji in online
networking. The final part presents an analysis of the results of the statistical study of user opinions on the emoji
language. Finally, this study concludes with a summary of the most important results.

Keywords: semantic, pragmatics, contex, web, emojis
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
حنان غﺒض الػؼٍؼالخمُمي  ،إلاًمﻮجي  Emojisفي الخؼاب الكﺒهي (صعاؾت في الﺒنُت والضاللت)

مﻘضمت
٢ض ًبضو الخىاع الؿغَ٘ ف الخىانل الكب٩ي اإلا٨خىب ٢اخال ،وزالُا مً ؤلاخؿاؽ الظي ًدجله الخىاع اإلاباقغ ،ؤو
الىو اإلا٨خجل .وطل ٪بؿبب ُٚاب اإلاجحزاث التي جغا ٤ٞالخىاعاث املخُ٨ت اإلاباقغة مشل؛ الخىُٛجاث الهىجُت اإلاهاخبت
التي جىح بالهؼ ،٫ؤو الجض .وُٚاب نىعة اإلاازغاث الجؿضًت التي جٓهغ ف خغ٦ت الىظه ،ؤو الُضًً ،ؤو الغؤؽ .وبالخال
حُٛب اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالخٗبحر الٗاَٟي ،ف َظا الىىٕ مً الخىانل .ومً َىا ٌؿخسضم اإلاكاع٧ىن ف َظا الىىٕ مً
الخىانل الكب٩ي عمىػا حٗبحرًت ()Emojis؛ للخٗىٌٍ ًٖ ُٚاب َظٍ اإلاازغاث اإلاهجتٞ .خٓهغ ف ٦شحر مً الخىاعاث
الغ٢جُت ٢لى ٌب خجغاء ،ؤو وعوص ملىهت ،ؤو وظىٍ نٟغاء نٛحرة ياخ٨ت ،ؤو باُ٦ت ،ؤو ؾازغة ،ؤو مدبت ،ؤو مغجب٨ت ،ؤو
زجلت ،ؤو خجغاء ٚايبت.
ظاءث ٨ٞغة َظٍ الضعاؾت بٗض مغا٢بت مخإهُت الؾخسضام الغمىػ الخٗبحرًت ف الخىانل الٗغبي؛ ف اإلا٨خىب الغ٢مي.
امخضث مىظ ٖام  0101وختى ٖام 0107م ،جاعٍش ٦خابت َظا البدض .واٖخجضث ف الضعاؾت ؤوالٖ :لى اإلاالخٓت الظاجُت؛
بد٨م اؾخسضامي لئلًجى

ف الخىنل الكب٩ي بهىعة ًىمُت .وزاهُاٖ :لى الخدلُل اللٛىي إلا٩ىهاث َظٍ الغمىػ

الخٗبحرًت وصاللتها ،ف الاؾخسضام الٟٗل ف ال٨الم اإلاىجؼ .وؤزحرا :ؤظغٍذ صعاؾت مسخُت ٖلى ُٖىت مً اإلاؿخسضمحن
الٗغب لل٨ك ًٖ ٠آلُت اؾخٗجا ٫الغمىػ الخٗبحرًت ف زىاًا اللٛت الٗغبُت.
جغنض َظٍ الضعاؾت ْاَغة اؾخسضام ؤلاًجى ف ؾُا٢اث اللٛت الٗغبُت .وجبدض ف زهاثهه وجدضًض ؤق٩ا٫
وعوصٍ ف الؿُا .١وبُان صوعٍ ف الترابِ الىصخي ،والؿُاق  .وطل ٪بخدلُل هجاطط مسخاعة مً اؾخسضاماجه ٖلى الكب٩اث
الاظخجاُٖت مً هاخُت البيُت والضاللت .وَؿعى البدض بلى جدلُل اإلاٗاوي اإلاخٗضصة لهظٍ الغمىػ الخٗبحرًت التي جٟؿغَا
الؿُا٢اث اللٛىٍت والش٣اُٞت املسخلٟت .و٢ض اٖخجض البدض اإلاىهج الىنٟي الخدلُل لالؾخسضام الٟٗل لئلًجى ف
اللٛت الٗغبُت .بياٞت بلى صعاؾت مسخُت اؾخ٣هاثُت للىنى ٫بلى مضي جإزحر َظٍ الغمىػ ٖلى ق٩ل اللٛت الٗغبُت مً
ظاهب ،وصاللتها مً ظاهب آزغ.
ً٣ىم البدض ٖلى زالزت مداوع ؤؾاؾُت٣ً :ضم ؤولها حٗغٍٟا إلاهُلر ؤلاًجى  ،وج٣ضًجا ليكإجه ،وجدضًضا ألهىاٖه.
وٍدىاو ٫املخىع الشاوي هجاطط جدلُلُت لالؾخسضام الٗغبي لئلًجى ف الخىانل الكب٩ي .وٍىا٢ل املخىع الشالض هخاثج
الضعاؾت ؤلاخهاثُت آلعاء اإلاؿخسضمحن خى ٫لٛت ؤلاًجى  .وؤزحرا زاججت جججل ؤَم الىخاثج التي اهخهى بلحها َظا البدض.
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أهمُت الضعاؾت:
بن ٦شاٞت الاٖخجاص ٖلى الخىانل ال٨خابي الغ٢مي؛ ؤبغػث الخاظت بلى َظا الىىٕ الجضًض مً اللٛت الغمؼٍت اإلالىهت،
ألن اللٛت ف ق٩لها الخ٣لُضي اإلا٨خىب ،لم حٗض جىا٦ب ؾغٖت الخىانل ٖلى الكاقاث م٣اعهت بغمىػ ؤلاًجى التي
جه ٠خالت قٗىعٍت بغمؼ واخض؛ ٌؿخٛغ ١مً اإلاغؾل ه٣غة واخضة ٖ ِ٣ٞلى ػع واخض مً لىخت اإلاٟاجُذ ،وٍإزظ مً
مؿاخت الغؾالت خغٞا واخضا ،ؤو خغٞحن ٖلى ؤبٗض ج٣ضًغ.
وحٗض ؤلاًجى مً ؤ٦ثر لٛاث الٗالم اهدكاعا ف الخىانل الكب٩ي‘ بط ه لٛت حٗىى ؤخُاها ًٖ الخًىع الجؿضي
ف الخىانل اإلاباقغٞ .الغمؼ الخٗبحري ً٣ىم م٣ام الخٗبحراث الخُت ٖلى الىظه ،ؤو الجؿض الظي ٌُٛب ف الخىاعاث
الغ٢جُت اإلا٨خىبت .ف ل٣اءاجىا الُىمُت هدضص ُُٟ٦ت اؾخجابت آلازغ لىا باإلقاعاث اللُٟٓت ،وٚحر اللُٟٓت (لٛت الجؿض)
والتي حك٩ل وؿبت ٦بحرة مً الخىانل اللٛىي بحن البكغ مشل ( :هٓغة الٗحن ،ؤلاًجاءاث ،حٗبحراث الىظه) .وبالغٚم مً
ؤن َظٍ ؤلاقاعاث ال جدل مدل ال٩لجاث بك٩ل ٧امل؛ بال بنها ج٨جل مٗىاَا ،وعبجا ّ
ٚحرث مٗىاَا ججاما.
وجبرػ ؤَجُت َظٍ الغمىػ الخٗبحرًت ف قُىٕ اؾخٗجالها ،وجضاولها ف الىؾِ الغ٢مي .وبظل ٪ناعث ؤَجُت عؾم
ُ
خضوص صاللتها مً ألاَجُت بج٩ان .وهٓغا ألَجُتها ؤظغٍذ بٌٗ الضعاؾاث ٖلحها مً الىاخُت ال٣اهىهُت؛ للغمىػ التي حُٗي صاللت
ؤلاعَاب ،ؤو الخدغف ،ؤو الابتزاػ .زم الخٗامل م٘ ؤلاًجى بهٟتها صلُال ظىاثُا  )1(.(Goldman, 2018ومً ظاهب آزغ ٢ضم
باخشىن ف الدؿىٍ ٤صعاؾت جدلُلُت لخٗلُ٣اث الؼباثً باإلًجى ٖلى اإلاخاظغ الال٨تروهُت ،والخُبُ٣اث؛ إلاٗغٞت مضي
عيا اإلاؿخُٟض ًٖ اإلاىخجاث ) )2(.(Scherr & others, 2019وف مُضان الضعؽ اللؿاوي ٖالج اًٟاهؼ))2017 )3(، Vyvyan Evans
ؤلاًجى مً الىاخُت الضاللُت والخضاولُت ،وخاو ٫ؤلاظابت ًٖ ؾااَ“ :٫ل حٗض ؤلاًجى لٛت ٖاإلاُت ظضًضة؟” .ومً
ظاهب آزغ ًضعؽ ٧ل مً (ُُٟ٦ )Weissman, Benjamin, and Tanner,2018ت مٗالجت الضما ٙللغمىػ الخٗبحرًت
()0

ًُىٓغ:

Goldman, Eric. (October 2018) “Emojis and the Law.” Washington Law Review 93, no. 3: 1227–91
JANSSEN, ERIN. 2018. “Hearsay in the Smiley Face: Analyzing the Use of Emojis as Evidence.” St. Mary„s Law Journal 49 (3): 699–725
(ًُ )0ىٓغ:
Scherr, Simon André & others, (2019). “The Perception of Emojis for Analyzing App Feedback.” International Journal of Interactive
Mobile Technologies 13 (2): 19–36.
(ًُ )1ىٓغ:
Vyvyan Evans, (August 2017) The Emoji Code: The Linguistics Behind Smiley Faces and Scaredy Cats, Originally published in Great
Britain.
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الؿازغة م٣اعهت بال٩لجاث .وطل ٪بضعاؾت صعظت اؾخجابت مججىٖت مً الُالب الجامُٗحن الظًً ًخدضزىن اللٛت
ؤلاهجلحزًت لئلًجى م٣اعهت بال٩لجاث .واهتهذ الضعاؾت بلى ؤن صعظت الاؾخجابت لئلًجى م٣اعبت لالؾخجابت لل٩لجاث.
وؤن آلُاث الخيبا باملخخىي الضالل للغمؼ الخٗبحري مجازلت آللُاث الخيبا باملخخىي الضالل لل٩لجاث )1(.وف صعاؾت ؤظغاَا
الباخض (ٖل خؿًٖ )0106 ،لى اؾخسضام الغمىػ الخٗبحرًت ف مداصزاث ( )WhatsApp and Messengerجىنل
الباخض بلى مججىٖت مً الىخاثج ؤَجها :ؤن ؤلاًجى ٢ض ًى٣ل صاللت الججلت مً مٗجى بلى آزغ .وؤن ؤلاًجى اإلاًا ٝبلى
ظجلت ما؛ ؤؾهم ف جدىٍل اإلاكاٖغ ف الججلت اللٛىٍت بلى مكاٖغ ؤزغي ،ال ًىح بها الؿُا ١اللٟٓي ؤخُاها .وؤن اإلاغؾل
٢ض ٌؿدبض ٫الغمىػ الخٗبحرًت ججاما بالغمىػ اللُٟٓت ف بٌٗ الخىاعاث؛ هٓغا لؿهىلت اؾخسضامها .وٍا٦ض البدض ؤزحرا
()2

ٖلى الضوع اإلاهم الظي جاصًه ؤلاًجى ف الخىانل الكب٩ي بحن الىاؽ ،ومضي جإزحرَا ٖلى َغٍ٣ت اؾخسضامىا للٛت.
أوال :إلاًمﻮجي (:)Emoji

ازترٕ الُاباوي ٧ىعٍخا ٖام 0777م؛ ما وؿجُه الُىم بالغمىػ الخٗبحرًت ؤو  . Emojisو٢ض ٧ان الهض ٝمً َظا
الازترإ؛ ه٣ل اإلاكاٖغ التي ال ًج ً٨ؤن جٓهغ بال ف املخاصزاث اإلاباقغة وظها لىظه .ومهُلر )(Emojiم٩ىن مً )(E
وحٗجي نىعة ،و )(mojiوحٗجي عمؼ ،ؤو خغ .ٝوججضع ؤلاقاعة َىا بلى بًًاح الازخال ٝبحن ؤلاًجى وحٗبحراث الاهٟٗا٫
الغمؼٍت ) (Emoticonالتي ابخ٨غَا (ؾ٩ىث ٞاَلجان 0760م)؛ مشل(_\¯  ،)_/¯ツ: :) :-) *_* =D =] ^_^ :Dخُض
٧اهذ حٗبحراث اإلاكاٖغ ججشل وظىَا مٗبرة مغؾىمت بالغمىػ والخغو ٝالالجُيُت اإلاىظىصة ٖلى لىخت مٟاجُذ
الخاؾىب )3(.وؤَم ما ًجحز َظٍ الغمىػ الخٗبحرًت ) ًٖ(Emojiجل ٪الغمىػ ًٞال ًٖ ؤلىنها املسخلٟت؛ ؤنها ال جإزظ مً
خحز الغؾالت بال خغٞا ؤو خغٞحن  .ِ٣ٞف الى٢ذ طاجه ٢ض حٛجي ًٖ صاللت ظجلت ،ؤو مججىٖت مً الججل .وٍج ً٨حٗغٍ٠
ؤلاًجى ف نىعتها الُىم بإنها نىعة ع٢جُت نٛحرة ،حٗخجض ف عؾجها ٖلى مدا٧اة ألاقُاء وال٩اثىاث اإلاىظىصة ف الىا.٘٢
ًج ً٨بصعاظها ف الىو الغ٢مي بحن ال٩لجاث .حؿخسضم للخٗبحر ًٖ ٨ٞغة ،ؤو ٖاَٟت ف الخىانل الكب٩ي.
(ًُ )0ىٓغ:
Weissman, Benjamin, and Darren Tanner. (August 14, 2018) “A Strong Wink between Verbal and Emoji-Based Irony: How the Brain
Processes Ironic Emojis during Language Comprehension.” PLoS ONE 13, no. 8: 1–26
(2) Hasan ،Ali Flayyih. “The Role of Emojis and Emoticons in Enhancing Interpersonal Communication Through Messenger and
WhatsApp Applications
آصاب ال٩ىٞت :ظامٗت ال٩ىٞت ٧ -لُت آلاصاب مج.011 - 003 :)0106( 15ٕ ،01
(ًُ )1ىٓغ:
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015
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و٢ض ازترث اؾخسضام مهُلر (بًجى ) حٗغٍبا للجهُلر مً ؤنل وكإجه ف اللٛت الُاباهُت (
 .(/ɪˈmoʊdʒi/絵文字وَى ما ازخاعجه اللٛت ؤلاهجلحزًت ؤًًا الاخخٟاّ بال٨خابت الهىجُت للجهُلر مً اللٛت
الُاباهُت ) . (Emojiوٍج ً٨جغظجتها بلى (الغمىػ الخٗبحرًت) .ووٗلل َىا ازخُاع الجؼء ألاو ٫مً اإلاهُلر (عمىػ)  ،ولم هستر مشال
(نىع) ؤو (ؤً٣ىهاث) .ألن الغمىػ الخٗبحرًت لِؿذ مدهىعة ف الهىع ِ٣ٞ؛ ٞهي حكجل عؾىما ججشل نىع مسلى٢اث ،ؤو
٧اثىاث ،وعؾىما لغمىػ ملىهت ،ؤو ؤٖالم صو .٫لظل ٪ال ًىاؾب ؤن ًترظم اإلاهُلر بلى (الهىع الغمؼٍت) ؤو (الغمىػ اإلاهىعة) .وال
ًىاؾب ؤن ّ
حٗغب بلى (ألاً٣ىهت) التي حكابهها ف الضعؽ الؿُجُاجي؛ ألن ألاً٣ىهاث ف الًٟاء الغ٢مي جدُل بلى مهُلر
خاؾىبي ،)Icon(:وه نىعة نٛحرة ف الخاؾىب جٓهغ ٖلى الكاقت ججشل وُْٟت خاؾىبُت مُٗىت .وحؿخسضم َظٍ الىُْٟت
بالى٣غ بجاقغ اإلااوؽ ٖلى ألاً٣ىهت .ؤما الجؼء الشاوي مً اإلاهُلر (حٗبحرًت) وطل ٪لخدضًض وُْٟت َظٍ الغمىػ؛ وه جٟؿحر
َ
الغئٍا ٌَ ْٗ ُب ُرَا َٖ ْبر وٖباع ًة و َّ
ٖبرَا :ؤي َّ
اإلا٣هىص ف الخىانل الكب٩ي ال٨خابي .وف لؿان الٗغبَ َٖ “ :ب َر ُ
ٞؿغَا وؤزبر بجا ًاوِ ٫بلُه
ِ
َ
ؤم ُغَا ”.وطلً ٪ىا ٤ٞآلُت اؾخسضام ؤلاًجى خُض ً٣هض باؾخسضامه جٟؿحر ما ًاو ٫بلُه اإلاٗجى ف الخىانل الكب٩ي.
لم حٗض َظٍ الغمىػ الخٗبحرًت زانت باإلاغاَ٣حن ف الخىانل بالغؾاثل الىهُت ٦جا ٧اهذ ؾاب٣ا  -وإهجا ناع اإلاغؾل
ًلجإ لخًجُجها ف عؾالخه ألنها حُٗي حٗبحرا ص٣ُ٢ا ًٖ اإلا٣هىص .وٍج ً٨للجخ٩لم مً زال ٫ؤلاًجى ؤن ٌٗبر خىاظؼ
اللٛت بخجشُل اإلاٗجى بالهىعة الغمؼٍت .بل بن بٌٗ ٢ىامِـ اللٛت ؤلاهجلحزًت ناعث جضعط الغمىػ الخٗبحرًت بهٟتها
ٗان مدضصة( .)1وف ٖام 0103م ازخاع ٢امىؽ ؤ٦ؿٟىعص بًجى (😂) “وظه صمىٕ الٟغح”
ٖىانغ معججُت لها م ٍ
لُ٩ىن (٧لجت) الٗام آهظا .٥وهالخٔ َىا ؤن ؤ٦ؿٟىعص ازخاعث الغمؼ بىنٟه (٧لجت) ولِـ مجغص عمؼ حٗبحري .وظاء َظا
الازخُاع بىاء ٖلى جؼاًض اؾخسضام ؤلاًجى مىظ ؤوازغ الدؿُٗيُاث ،وختى ٖام 0103؛ خُض حٗاوهذ مُبٗت ظامٗت
ؤو٦ؿٟىعص م٘  SwiftKeyلل٨ك ًٖ ٠بخهاثُاث اؾخسضام ؤقهغ الغمىػ الخٗبحرًت ف ظجُ٘ ؤهداء الٗالم .وبىاء ٖلى
َظٍ ؤلاخهاثُاث ،و ٘٢الازخُاع ٖلى َظا ؤلاًجى ؛ ألهه ؤ٦ثر الغمىػ الخٗبحرًت اؾخسضاما ٖلى مؿخىي الٗالم ف ٖام
.0103

()2

و٢ض اعجٖ ٟ٘ضص الغمىػ الخٗبحرًت الٗاإلاُت بلى ( )1107عمؼا حٗبحرًا ف قهغ ماعؽٖ ،ام  )3(.0107وَظٍ الغمىػ
مهىٟه ف زجاوي مججىٖاث ،خؿب املجا ٫الضالل الظي ججشله:

()0
()0
()1

ًُىٓغ) /https://www.dictionary.com/e/emoji( :
ًُىٓغhttps://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015 :
ًُىٓغhttps://emojipedia.org/stats :
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😃 الىظىٍ الًاخ٨ت والىاؽ.
الخُىاهاث والُبُٗت.
🍔 الُٗام والكغاب.
⚽ اليكاٍ.
الؿٟغ وألاما.ً٦
💡 املجؿجاث.
الغمىػ.
🎌 ألاٖالم.

 مجزلت اللغت من الظﻮاهغالخاصت ﺑاإلًمﻮجي:
جدكابه ؤلاًجى م٘ اللٛت بإنهجا هٓام اظخجاع مازل ف ؤطَان اإلاخ٩لجحن .وؤلاًجى ججشل ال٨الم الظي ًٓهغ ف
الاؾخٗجاالث الٟغصًت مشلجا ٌٗبر الٟغص بالل ًٖ ٟٔمكاٖغٍ ،ؤوًٖ ؤي مغظ٘ صالل  .ونىاٖت ؤلاًجى لِؿذ وُْٟت
اإلاخ٩لم؛ بل ه هخاط هٓام لضي الكغ٧اث ال٨بري التي نىٗذ َظٍ الغمىػ ،ووا٣ٞذ ٖلى ويٗها ٖلى لىخاث اإلاٟاجُذ ٖلى
قاقاث ألاظهؼة الظُ٦ت .وصوع اإلاؿخسضم َىا؛ َى ازخُاع الغمؼ الظي ًىاؾب الضاللت التي ً٣هضَا ف الخىانل الغ٢مي
اإلا٨خىب ،وٍضمج الغمؼ بحن َُاث ال٩لجاث الٗغبُت .و٧ل عمؼ مً عمىػ ؤلاًجى له مٗجى زام به ًٟؿغ صاللخه ،ومٗجى
٧ل عمؼ ًٟؿغ باللٛت الُبُُٗتٞ .اإلاٗاوي التي جدُل بلحها الغمىػ الخٗبحرًت صازلت يجً هٓام اللٛت ،ول ً٨الخٗبحر ٖجها
لِـ باللٟٔ؛ وإهجا باإلًجى .
وبىاء ٖلُه ًج ً٨ؤن هجحز بحن هٓامحن مً الخىانل الكب٩ي اإلا٨خىب .ؤولهجا :جىانل لؿاوي م٨خىب؛ ً٣ىم ٖلى
ؤلازباع بغؾالت مُٗىت بحن اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه .وَظٍ الغؾالت جخ٩ىن مً ٖىانغ لؿاهُت؛ م٨خىبت بىٟـ الُغٍ٣ت التي
ج٨خب بها الغؾالت بال٣لم ٖلى الىع١؛ م٘ ٞاع ١الىؾُِ اإلاؿخسضم للج٨خىب وازخال ٝؤصاة ال٨خابت  .ِ٣ٞوالشاوي
جىانل ع٢مي هجحن :خُض جدك٩ل الغؾالت مً ٖىانغ لؿاهُت ،وٖىانغ ؤزغي ٚحر لؿاهُت مً ٢بُل لٛت الجؿض
اإلاهاخبت لل٩لجاث ،والتي ٌٗىيها اإلاغؾل بغمىػ ؤلاًجى .
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جهجم الغمىػ الخٗبحرًت للضاللت ًٖ مٗجى مباقغ جدُل ٖلُه ف الىا ٘٢ول ً٨مؿخٗجل لٛت الغمىػ ال ًلتزمىن
باإلاٗجى الخغف الظي ويٗذ له؛ وبظلً ٪لؼم ف جدلُل صاللت الغمىػ الخٗبحرًت السًىٕ إلا٣خًُاث الؿُا ١اللٛىي
والش٣اف والٗاَٟي واإلاى ٠٢اللٛىي الظي ًدضص م٣انض السُاب وٍدُل للجٗجى اإلاىاؾب لٓغو ٝالسُاب وٍد٤٣
الخىانل صون و٢ىٕ اللبـ.
ٌكحر الك٩ل ( )0بلى ّؤن الضاللت ف اللٛت الُبُُٗت جيخج مً ٖال٢ت م ّشلشت بحن ّ
الضا ٫واإلاضلى ٫واإلاغظ٘ ٦ .جا ٌكحر
مً زال ٫الؿُغ اإلا َّى ِ٣ف ٢اٖضة اإلاشلض بلى ؤن ال ٖال٢ت جغبِ بحن الغمؼ واإلاغظ٘ ؾىي الٗال٢ت ٚحر اإلاباقغة التي
جٓهغ ف اؾخٗجاله لخجشُل اإلاغظ٘ )1(.والضاللت ف لٛت ؤلاًجى جُاب ٤اإلاشلض الضالل ف اللٛت؛ ٞالغمؼ الخٗبحري ًجشل
٨ٞغة ؤو بخالت بلى مغظ٘ ًغمؼ بلُهٞ ،غمؼ الىظه اإلابدؿم 😊 ًجشل ٨ٞغة الابدؿامت وٍدُل بلى مغظ٘ ف الىا ،٘٢وَى وظه
ؤلاوؿان اإلابدؿم الظي ًغمؼ بلُه .والازخال ٝالىخُض بحن الغمؼ اللٛىي ومشا ٫ؤلاًجى اإلاضعط ف الك٩ل ( )0ؤن السِ اإلاىِ٣
الظي ًغبِ بحن الغمؼ واإلاغظ٘ ًجشل ٖال٢ت ق٩لُت وصاللُت جغبِ الغمؼ باإلاغظ٘ وَى وظه الاوؿان اإلابدؿم.

ق٩ل 1

()0

ؤوٚضن وعٍدكاعصػ ،مٗجى اإلاٗجى ،ثُ٦ .ان ؤخجض خاػم ،ال٨خاب الجضًض ،بحروث0103،م ،م51
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ق٩ل 2

بن ؤلاخاَت بجٗجى ؤلاًجى بهىعة ص٣ُ٢ت ًُ٢ت ٚحر ؾهلت وال مخِؿغةٞ ،ضاللت ؤلاًجى نىعة طَىُت ال جٓهغ بال
جغمحزا ف اإلا٨خىب .ولٟهم صاللت َظٍ الغمىػ الخٗبحرًت ًلؼم مٗغٞت ٖال٢اث َظٍ الغمىػ بًٗها ببٌٗ .وٖال٢اث الغمىػ
بالٗالم الساع الظي جدُل بلُه .وٍج٨ىىا ؤن هجض مٗجى ؤلاًجى خحن هٟهم بيُت اإلاٗلىماث اإلاازلت ف ؤطَان الجُل
الظي ولض ووكإ ف ٖهغ ألاظهؼة الظُ٦ت.

 صناغت إلاًمﻮجي:
نىاٖت ؤلاًجى الىاخض ؾُاؾت زانت ف الكغ٧اث ال٨بري مشل  Android/IOS /Google /Microsoftبضءا مً
جهجُم الغمؼ وا٢تراخه ،زم مىا٣ٞت الججاَحر ٖلُه ،وؤزحرا مىا٣ٞت الكغ٧اث بةهؼا ٫الغمؼ ٖلى مىهاتها ؤو ٖلى لىخت
اإلاٟاجُذ .ومً َىا هغي ؤن الضو ٫التي ججخل ٪ال٣ىة الهىاُٖت والخ٣ىُت ه التي ججخل ٪مٟاجُذ بهخاط َظٍ اللٛت الجضًضة،
وباق صو ٫الٗالم ه صو ٫مؿتهل٨ت لهظٍ اإلاىخجاث .وبظل ٪جسخل ًٖ ٠اللٛت الُبُُٗت التي جيكإ ٖلى ؤلؿىت البكغ
بهىعة جل٣اثُت؛ خُض جخد٨م ال٣ىي الهىاُٖت بهىعة مباقغة ف نىاٖت الغمىػ ،وجدضًض صاللتها ،ومً زم الؿجاح
بخضاولها ٖلى قاقاث ألاظهؼة الظُ٦ت.
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ف مىؾىٖت ؤلاًجى (٧ )1ل عمؼ حٗبحري له اؾم انُالح وله حٗغٌٍ ٠كغح صاللخه .وجاعٍش للجىا٣ٞت ٖلى بوكاء
الغمؼ ،زم جاعٍش لئلياٞت الغؾجُت للغمؼ ٖلى لىخت اإلاٟاجُذ ؤو مىهت الخُبُ .٤والضاللت ألانلُت التي ؤوصخئ الغمؼ و٣ٞا
إلاٗىاَا عبجا جسخل ًٖ ٠مٗىاَا ف ؾُا ١الاؾخٗجا ٫مً ز٣اٞت بلى ؤزغي  ،ومً ؾُا ١لٛىي بلى ؾُا ١لٛىي آزغ .مشلجا
ًدضر ف مٟغصاث اللٛت ججاما .مشال (😉) الىظه ألانٟغ م٘ ابدؿامت زُٟٟت وٚجؼة الٗحن الِؿغي .ظاءث اإلاىا٣ٞت
ٖلُه باؾم )٦ (Winking Faceجؼء مً  Unicode 6.0ف ٖام  ، 0101زم ؤيُ ٠بلى  Emoji 1.0ف ٖام .0103
 لغت غاملُت حضًضةَ :ل ًج ً٨ؤن هُلٖ ٤لى ؤلاًجى (لٛت)؟ لئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫البض ؤن ه٣اعن بحن الٗالمت
ف اللٛت الُبُُٗت والغمؼ الخٗبحري ف ؤلاًجى  .وه٣اعن ؤًًا بحن وُْٟت ٧ل مً اللٛت وؤلاًجى  .ومجا ججضع
ؤلاقاعة بلُه ف َظا اإلاىيىٕ ؤهه ٢ض ًٓهغ بٌٗ الدكابه بحن الاً٣ىهت ف الضعؽ الؿُجُاجي وؤلاًجى ول٨ىه حكابه
ؾُخ م٣اعهت بالدكابه ال٨بحر بحن اللٛاث الُبُُٗت ولٛت ؤلاًجى التي جخسظ م٩انها ٖلى لىخاث اإلاٟاجُذ بجىاع
اللٛاث الٗاإلاُت ٖلى ألاظهؼة الظُ٦ت.
ُ
حؿخسضم ؤلاًجى وؾُلت للخىانل ،والخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ ،وألاما ،ً٦وألاقُاء ،واإلاىظىصاث ف ال٩ىن بك٩ل ٖام.
هدً َىا ال هدخاط بلى ؤن وؿجحها (لٛت) ول٨جها بهىعة ٗٞلُت جاصي وْاث ٠اللٛت ،ولها بيُت مكابهت للٛت ،وجدجل ٧ل
زهاثو اللٛت اإلا٨خىبت .مً ظاهب آزغ حكابه ؤلاًجى ألاً٣ىهُت ف الضعؽ الؿُجُاجي؛ خُض بن الٗالمت ألاً٣ىهُت لها
قبه ُٞغي م٘ الصخيء الىا٢ع  ،وٖلى طلٞ ٪اإلاكابهت بُجهجا ُٞغٍت؛ ألنها لِؿذ ٖالمت اٖخباَُت ،بل ٖالمت الاعجباٍ
ٞحها بحن الضا ٫واإلاضلى ٫ججشله ٖال٢ت مىُُ٣ت مٗللت  ،والٗالمت ألاً٣ىهُت ف عؤي (اً٩ى0116،م)( )2جإزظ مٗىاَا مً
ُ
الصخيء اإلاجشل ،ولِـ مً الاجٟا ١الخجشُل  .وَؿخسضم بحرؽ ؤًًا مهُلر (ألاً٣ىهت) للخٗبحر ًٖ الٗالمت التي ال جٟؿغ
و٣ٞا إلابضؤ الاجٟا .١وَى بظلٌ ٪كحر لىا هدى ٞغ ١مهم بحن (ألاً٣ىهت) و(الغمؼ) ٞ ،األً٣ىهت ٖالمت ججخل ٪السانُت التي
جترظجها بىنٟها طاث مٛؼي ،ختى لى لم ً ً٨زجت وظىص إلاىيىٖها  .ف خحن ؤن الغمؼ ًجشل ٖالمت ٢ض ج٣ٟض مٗىاَا ف
خاُٚ ٫اب اإلاٟؿغ لها)3(.وجى٣ؿم ألاً٣ىهت بلى زالزت ؤهىإ :الهىع؛ وجضزل يجً الُُٟ٨اث البؿُُت ،وججشل الشىاثُت
اإلاٗخبرة .والغؾىم البُاهُت التي ججشل ٖال٢اث مدكابهت ف ؤظؼائها الظاجُت .وؤزحرا الاؾخٗاعاث التي ججؿض اإلاىيىٖاث

()0
()1

)1( https://emojipedia.org/
ًُىٓغ :بً٩ى ،ؤمبرجى ،ؾُجُاثُاث ألاوؿا ١البهغٍت ،ث .التهامي وؤوصاصا ،0ٍ ،0116 ،صاع الخىاع لليكغ ،م12-11
ًُىٓغ :الٗابضٖ ،بضاملجُض“ .مًٗلت ألاً٣ىهُت ف الؿُجُاثُاث البهغٍت ”.مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ :مغ٦ؼ ؤلاهجاء ال٣ىمي مج 026,027 ٕ ،07
(.007 - 000 :)0117
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()1

ٖلى مؿخىي بيُانها.

ًىضر الجضو ٫الخال ؤَم الٟغو ١الض٣ُ٢ت بحن ؤلاًجى والٗالمت اللٛىٍت وألاً٣ىهت .وٍٓهغ َىا ؤن ؤلاًجى ججج٘
٧ل مً زهاثو وؾجاث الٗالمت اللٛىٍت وألاً٣ىهت مٗا.
إلاًمﻮجي Emoji

لاًﻘﻮنت

الػلمت اللغﻮٍت

صﻮعة عقمُت صغحرة حكﺒﻪ الشخيء ٖالمت ججشل الهىعة اللُٟٓت.

نىعة ال جدضًض لدججها لها قبه

الﻮ اقعي.

ُٞغي م٘ الصخيء الىا٢ع .

ًﻮحض منها نﻮغان؛ لاوى :الاعجﺒاغ الاعجباٍ

بحن

الضا٫

واإلاضلىٖ ٫المت الاعجباٍ ٞحها بحن الضا٫

ﻓُﻪ ﺑحن الضاى واملضلﻮى جمشلﻪ اٖخباَي(.جٟؿغ و٣ٞا إلابضؤ الاجٟا)١

واإلاضلى ٫ججشله ٖال٢ت مىُُ٣ت مٗللت.

غلقت منؼﻘُت مػللت مشل الﻮحﻮه
املػبرة التي حؿخسضم ﺑضاللتها
الحغﻓُت .والشاني الاعجﺒاغ ﺑحن الضاى
واملضلﻮى اغخﺒاػي.
ًخػلق الغمؼ الخػﺒحري ﺑالصﻮعة جخٗل ٤الٗالمت اللٛىٍت باإلاٗجى الظَجي جخٗل ٤ألاً٣ىهت بالهىعة التي ًجشلها
الظهنُت املنؼﺒػت غن الشخيء الظي ًٖ الصخيء الظي ججشله.

الصخيء ف الىا.٘٢

جمشلﻪ.
هُمنت الﻮؾُؽ (الغقمي)الظي الٗالماث اللٛىٍت ف ؤنلها ه ْاَغة ٖالمت بهغٍت وكإث زاعط الىؾُِ
جأؾؿذ ﻓُﻪ غلى غضص من الشﻮ اﺑذ نىجُت وكإث زاعط الىؾِ الغ٢مي .الغ٢مي.
املػلن غنها غلى الصفدت الغؾمُت ؤو م٨خىبت ف وؾُِ ٚحر ع٢مي ؤو
لهظه الغمﻮػ.

ع٢مي.

صﻮعة عقمُت صغحرة” حؿخسضم عمىػ نىجُت م٨خىبت ججشل الل ٟٔجى٣ؿم بلى زالزت ؤهىإ :الهىع،
للخػﺒحر غن ﻓنغة أو غاػفت في اإلاىُى.١

والغؾىم البُاهُت وؤزحرا الاؾخٗاعاث

الخﻮاصل الكﺒهي.

التي ججؿض اإلاىيىٖاث ٖلى مؿخىي
بيُانها.

()0

ًُىٓغ:الخضاويَ ،اج٘ ،ؾُجُاثُاث الخإوٍل ،ؤلاهخاط ومىُ ٤الضالثل ،اإلاغ٦ؼ الش٣اف الٗغبي ،اإلاٛغب ،0ٍ ،0114 ،م114-113
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الػلمت اللغﻮٍت

إلاًمﻮجي Emoji

لاًﻘﻮنت

جسظؼ لﻘﻮ انحن ندﻮٍت جدنﻢ جسً٘ ل٣ىاٖض نىجُت ونغُٞت مخدغعة مً ال٣ىاهحن الىدىٍت.
جﻮػَػها في الخؼاب ،وإصماحها وهدىٍت.
طمن الػناصغ املعجمُت في
الترلُب.
قاﺑلت للترلُب ،وبالخالي الخﻘؼُؼ.

٢ابلت للترُ٦ب ،وبالخال الخ.ُُ٘٣

جسً٘ ججٓهغاتها للخ ُُ٘٣الترُ٦بي.

لها لﻮخت مفاجُذ زاصت مجاوعة لها لىخت مٟاجُذ زانت ٖلى ألاظهؼة ال وظىص لها ٖلى لىخاث اإلاٟاجُذ؛
للﻮخاث مفاجُذ اللغاث الػاملُت الظُ٦ت.

لً ً٨ج ً٨بصعاظها مً ملٟاث

غلى لاحهؼة الظلُت.

الهىع ،ؤو الىؾاثِ.

جُىعث ال٨خابت وؤهٓجت الخىانل البكغي بك٩ل ٖامٓٞ .هغ لىا َظا الىىٕ الجضًض مً الغمىػ ف ال٨خابت الٗاإلاُت،
وحؿللذ بحن ٧لجاث ٧ل اللٛاث .وجٓهغ َظٍ اللٛت الغمؼٍت الجضًضة ف الخىانل الكب٩ي اإلا٨خىب ؛ لخاصي وْاث٠
صاللُت حٗىى ًٖ بٌٗ ال٩لجاث ،وؤخُاها ؤزغي حٗىى ًٖ لٛت الجؿض ،و٢ض جاصي وُْٟت الخىُٛم الظي ال ًٓهغ بال
ف اللٛت اإلاىُى٢ت.
ٌكحر بٌٗ زبراء اللٛت و٣ٞا الًٟاهؼ ) )1()2017- Vyvyan Evansؤن ؤلاًجى لٛت زانت باإلاغاَ٣حن .وه جدى٫
بلى ٖهىع ألامُت التي ٧ان ٌؿخسضم ٞحها اإلاخ٩لجىن الهىع للخىانل بضال ًٖ ال٩لجاث .وطلً ٪جشل جغاظٗا ف ال٨خابت
ٖىض ؤلاوؿان ،ؤو ه ماقغ زُحر للٗىصة لؤلمُت ال٨خابُت مشلجا ٦خب ؤلاوؿان ف الخًاعاث ال٣ضًجت بالهىع ال
بال٩لجاث .وؤ٢ضم قىاَض ال٨خابت اإلاؿجاعٍت حكابه لٛت ؤلاًجى  ،والتي ٧ان ٞحها خىال ٖ 611المت ،ججشل ألاع٢ام ،وؤهىإ
مً اإلاىظىصاث الخُت مشل (اإلااقُت) و(ألاؾجا ،)٥وٖالماث ججشل ؤظؼاء الجؿم مشل (الغؤؽ) و(الٟم) ،وألاصواث مشل
()2

(وٖاء) و(مدغار).

وٍا٦ض بًٟاهؼ ف صعاؾخه ؤن ؤلاًجى

جثري ٢ضعجىا ٖلى الخىانل ،وحؿجذ لىا بالخٗبحر ًٖ

(ًُ )0ىٓغ:
Vyvyan Evans, The Emoji Code: The Linguistics Behind Smiley Faces and Scaredy Cats, Originally published in Great Britain, August
2017.
(ًُ )0ىٓغ٦ :غَؿخا ،٫صًُٟض ،مسخهغ جاعٍش اللٛت ،ث .ؤخجض الؼبُضي ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بٛضاص ،0106،م043
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مكاٖغها ،وحؿاٖضها ٖلى الخٗاَ ٠م٘ آلازغًٍ ف الخىانل الكب٩ي .وؤن ؤلاًجى

الُىم جاصي وُْٟت مهجت ف

()1

الخىانل البكغيٞ .هي جًُ ٠جىُٛجا زانا ًًٟي صاللت ظضًضة للىو الغ٢مي.

وؿخسضم ف ال٨خابت الٗغبُت الُىم الىٓام ألالٟباجي  . Alphabetic Systemوٍ٣ىم َظا الىٓام ٖلى ؤؾاؽ بُٖاء
عمؼ م٨خىب ًجشل الهىث اإلاىُى .١واللٛاث التي جدب٘ َظا الىٓام ٞحها ٖضص مدضص مً الهىامذ والهىاثذ التي ججشلها
عمىػ م٨خىبت؛ حؿمى ف الٗغبُت (الخغو .)ٝوج٨خب ُٞه بك٩ل زُي ؤ٣ٞي مً الُجحن بلى الِؿاع مشل اللٛت الٗغبُت،
ومً الِؿاع بلى الُجحن مشل اللٛت ؤلاهجلحزًت ،ؤو بك٩ل عؤسخي مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل مشل اللٛت الهِىُت ال٣ضًجت .وَىا٥
الىٓام ال٨ٟغي Ideographic System :وٍسخلَ ٠ظا الىٓام ًٖ الىٓام ألالٟباجي ،ألن ال٩لجت اإلا٨خىبت و ً
٣ٞا لهظا
الىٓام ال ججشل (ؤنىاث) ال٩لجت اإلاىُى٢ت ،وإهجا حكحر بلى ال٨ٟغة ؤو اإلاٟهىم .وؤ٢غب مشاٖ ٫لى طل ٪الٗالمت ()-
ٞاإلاٟهىم الظي ًدجله َظا الغمؼ َى (ؾالب) )2( .وَظا الىٓام ٌكبه ٦شحرا هٓام الغمىػ الخٗبحرًت ف لٛت ؤلاًجى ؛ ألن
الغمؼ و٣ٞا لىٓام ؤلاًجى ٌكحر بلى ٨ٞغة ؤو مٟهىمً ،ج ً٨قغخها ؤو ونٟها باللٛت هدى (😊  /وظه مبدؿم).
وٍج ً٨ج٣ؿُم ؤهىٕ الخىانل الكب٩ي خؿب ٖال٢ت اإلاغؾل واإلاغؾل بلُه بلى ؤ٢ؿام؛ للخجُحز بُجهجا ؤزىاء جدلُل
السُاب الكب٩ي اإلاخًجً للٛت ؤلاًجى  :الىىٕ ألاو ٫زىاجي الاججاٍ .بجٗجى ؤن ج٩ىن املخاصزت بحن َغٞحن ف جىانل
متزامً؛ مشل املخاصزاث ف الغؾاثل الىهُت ٖلى الهاج ٠الجىا ،٫ؤو الضعصقت ٖلى الكب٩اث الاظخجاُٖت .والىىٕ الشاوي
ؤخاصي الاججاٍ؛ وَظا ٖاصة ال ًخُلب عصا مً اإلاخل٣ي ،وإن ٧ان ًج ً٨للجخل٣ي الخٗلُٖ ٤لى اإلايكىع .مشل :خاالث
الىاحؿاب وِٞؿبى ،٥وؤلاٖالهاث ٖلى جىٍتر وِٞؿبى ،٥الخٛغٍض ٖلى جىٍتر.

(ًُ )0ىٓغ:
Vyvyan Evans, The Emoji Code: The Linguistics Behind Smiley Faces and Scaredy Cats, Originally published in Great Britain, August
2017.
(ًُ )0ىٓغ:
Danesi, M. (2016). The semiotics of emoji: The rise ofvisual language in the age of the Internet. London: Bloomsbury Publishing, Kindle
Edition
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ٞةطا اٞتريىا ؤن شسهحن ؤخضَجا “ؤ” والشاوي “ب” ًخىانالن بالغؾاثل الىهُت اإلاتزامىت .جبضؤ صوعة الخساَب
الكب٩ي ف صما“ ٙؤ” خُض ج٣ترن ْىاَغ ؤلاصعا ٥التي حؿمى باإلاخهىعاث الظَىُت ،بجا ًجشل الغمؼ الخٗبحري الضا٫
الظي ًجشل مكاٖغٍ اإلاهاخبت للؿُا ١اللٛىي ،زم ًًجىه هو

للخٗبحر ًٖ جل ٪الٓىاَغ خحن ًسخاع ؤلاًجى

الغؾالت .بٗض طلً ٪هل ؤلاًجى ٖبر قاقت الهاج ٠الظ٧ي بلى الصسو “ب” خُض ًغبِ طَىُا بحن ؤلاًجى واإلاخهىع
الظَجي الظي ًىاؾبهاٞ .األشسام الظًً ًخىانلىن بالغمىػ الخٗبحرًت ُٞجا بُجهم ٢اؾم مكترٞ ،٥هم ٌؿخٗجلىن ج٣غٍبا
()1

هٟـ الغمىػ م٣غوهت بىٟـ اإلاخهىعاث الظَىُت.

وٍج٨ىىا حٗغٍ ٠الخىانل ف َظا الىؾِ الاٞتراضخي بإهه ب٢امت

اجها ٫مكتر ٥بحن مغؾل (ؤ) ،ومؿخ٣بل (ب) .ق٩ل.1

()0

ًُىٓغ :صي ؾىؾحر ،صعوؽ ف ألالؿيُت الٗامت ،ث .نالر ال٣غماصي وآزغون ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب،0763 ،م10-10
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
حنان غﺒض الػؼٍؼالخمُمي  ،إلاًمﻮجي  Emojisفي الخؼاب الكﺒهي (صعاؾت في الﺒنُت والضاللت)

ق٩ل 1

زانُا :إلاًمﻮجي في اللغت الػغبُت(نماطج جدلُلُت):
بن ٢غاءة الغمىػ الخٗبحرًت وٞهجها ال بض لها مً ٟ٦اءة زانت؛ ألن السُاب اإلاخًجً لهظٍ الغمىػ ًخُلب خضا ؤصوى
مً اإلاٗغٞت بها ولٟهم صاللتها ًخدخم وظىص َظٍ الٟ٨اءة لضي ال٣اعت .وإطا لم ًجخل ٪الخض ألاصوى مً ٞهم صاللت جل٪
الغمىػ ،وٞهم آلُت اؾخٗجالها؛ ؾُٟهم الىو مخجغصا مً َظٍ الغمىػ؛ وبالخال ٢ض ً ٘٣ف ؾىء الٟهم .
ً٣ضم َظا الجؼء مً البدض هجاطط مً الاؾخسضام الٗغبي لئلًجى ؛ وطل ٪ف ههىم جخًجً عمىػا حٗبحرًت بحن
ال٩لجاث الٗغبُت .خُض ًازغ الغمؼ ف صاللت ال٩لجت الٗغبُت ،وجًٟي ال٩لجت الٗغبُت صاللت ظضًضة ٖلى َظٍ الغمىػ.

ق٩ل
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ٌؿخسضم ال٩اجب ف السبر اإلاٛغص به عمؼًٍ :ألاو ٫مجها ًضٖ ٫لى الضولت التي ؾُهل بلحها الىٞض (عمؼ ٖلم
ال٩ىٍذ) ،زم الغمؼ الشاوي ًضٖ ٫لى وؾُلت اإلاىانالث التي ؾدى٣ل الىٞض (عمؼ َاثغة مضهُت) .وف نهاًت السبر عمىػ صالت
ٖلى ؤوكُت عٍايُتُٞ ،ضعط ٖلى الخىال بٗض ٦خابت هو السبر؛ عمؼ ٦غة ال٣ضم  ،زم ٦غة الخيـ ،زم ٦غة الُاثغة،
وبٗضَا عمىػ ألشسام ًاصون ؤوكُت عٍايُت .وٍبضؤ بغمؼ شسو ًاصي عٍايت الؿباخت ،زم آزغ ًاصي عٍايت
الجغي ،وؤزحرا ٦غة الؿلت . .وبٗض ٖباعة الضٖاء ف زخام السبر “٧ل الخى ٤ُٞألبُالىا” ًً٘ الغمىػ الضالت ٖلى الٟىػ
باإلاُضالُت الظَبُت ،والبروهؼٍت ،الًُٟت .ؤو الٟىػ بال٩إؽ.
بن السبر بهظا الخيؿُ ٤اإلاخًجً للغمىػ الخٗبحرًت ٌُٗي بال ق ٪صاللت مسخلٟت ًٖ السبر مجغصا مً الغمىػ
الخٗبحرًت؛ ٩ٞل عمؼ مًا ٝله صاللت مؿخ٣لت ،وله صاللت ؤزغي ا٦دؿبها مً ؾُا ١السبر اإلاٗلً .وه٣هض بظل ٪الؿُا١
اللٛىي ،والؿُا ١الش٣اف  ،وؾُا ١اإلاى .٠٢ول٢ ً٨بل طل٧ ٪له؛ َل ٧ان ٧اجب السبر ٌٗجي بض٢ت صاللت الغمىػ التي
جًججها الىو؟ .ؤو ؤنها ٧اهذ مجغص عمىػ ٖكىاثُت ازخاعَا للخٗبحرًٖ جىىٕ ألاوكُت الغٍايُت اإلاُغوخت للجىاٞؿت ف
الضوعة الغٍايُت.
وَىا وٗىص للهٟدت الغؾجُت للضوعة الغٍايُت الشامىت إلااؾؿاث الخٗلُم الٗال ف صو ٫مجل الخٗاون
ُ
السلُج (مهضع السبر الغؾمي) .و٢ض َغخذ “حؿ٘ مؿاب٣اث وؤلٗاب للخىاٞـ ٖلحها ف َظٍ اليسست بٗض اإلاىا٣ٞت ٖلحها
مً مجلـ ٖجضاء الجامٗاث واإلااؾؿاث الخٗلُجُت اإلاكاع٦ت  ،وَظٍ ألالٗاب ه ٦:غة ال٣ضم ،زجاؾُاث ٦غة ٢ضم ٦غة
الهاالث ،ؤلٗاب ال٣ىي مًجاع ،ؤلٗاب ال٣ىي مُضان الخيـ ،جيـ َاولت ،الؿباخت ،ازترا ١الًاخُت٦ ،غة
()1

َاثغة”.

وهغي ؤن الغمىػ اإلاؿخسضمت ف السبر_ ٧لها_ ججشل عٍاياث ؤٖلً ٖجها بالٟٗل ف الضعوة الغٍايُت .وَظا ًجشل الىىٕ
ألاو ٫مً آلُت اؾخسضام ؤلاًجى للخٗبحر ًٖ صاللتها الخغُٞت التي ويٗذ لها.

()0

الىٓام ألاؾاسخي للضوعة الغٍايُت للجامٗاث وماؾؿاث الخٗلُم الٗال ف صو ٫مجلـ الخٗاون0( ،ابغٍل ،)0107،ال٩ىٍذ.
)http://paaetwp.paaet.edu.kw/st/rules
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ق٩ل

وف الىجىطط الشاوي ًسخاع ال٩اجب عمؼا مً الغمىػ الؾخٗجالها بهٟتها جىُٗ٢ا زانا به٣ً ،ىم بةصعاظها ف بضاًت
الىو ؤو ف زخامه .صون ؤن ً٩ىن لها ٖال٢ت مباقغة بالسُاب اإلا٨خىب ول٨جها ججشل حٗبحرا شسهُا ًٖ ال٩اجب .ف
ق٩لً .2سخاع اإلاٛغص (خجض ال٣اضخي(*) ) ف بضاًت ٧ل حٛغٍضة ً٨خبها عمؼ با٢ت وعوص ملىهت عبجا حٗبر ًٖ امخىان لل٣اعت ؤو
للجدخىي اإلا٨خىب؛ وج٨غاعَا ف ٧ل م٨خىب ٌُٗي صاللت ٖلى ججشُل الغمؼ لل٩اجب واعجباَه به.

ق٩ل 4

(*)

خجض بً ٖبضهللا بً ؾلُجان ال٣اضخي ٧اجب وإٖالمي ؾٗىصي.
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ؤما ف الىجىطط الشالض ُٟٞؿغ ال٩اجب الغمؼ الظي ًسخاعٍ مشل الك٩ل ( )3خُض ٞؿغ ال٩اجب ازخُاعٍ للغمؼ الضا٫
ٖلى شسهِخه ف الخٗغٍ ٠السام به .وٍ٣ى“ :٫ؤخض الظًً جٟخجهم ال٣هىة وٍدبىن ال٨خب” زم ًً٘ عمؼا لشالزت ٦خب
ملىهت مغنىنت ٞى ١بًٗها ،زم عمؼا لٟىجان ٢هىة مجخلئ بال٣هىة الؿىصاء الؿازىت .وَىا هدؿاءَ ٫ل الغمؼ الظي
ًجشل ال٣هىة الؿىصاء ف ال٩ىب الهُجي ًجشل ٗٞال ما ً٣هضٍ ال٩اجب ؤو ؤهه مً ٖكا ١ال٣هىة الٗغبُت ول ً٨ال ًىظض ف
الغمىػ الخٗبحرًت اإلاضعظت ٖلى لىخت اإلاٟاجُذ ما ًجشل ٞىجان ال٣هىة الٗغبُت .وطل ٪ما ًغاٍ بًٗهم ٖىهغٍت يض بٌٗ
الُىاث ٠والٟئاث ُٞجا ًجشل بٌٗ ألاصًان والاٖغا .١ألن مً ًهى٘ َظٍ الغمىػ ه الكغ٧اث ال٨بري التي حؿُُغ ٖلحها
الضو ٫الهىاُٖت الٗٓمى.

 قﻮاغض جﻮػَؼ الغمﻮػ الخػﺒحرًت في النص:
٢ض جبضو لىا ؤلاًجى ف ْاَغَا لٛت مخدغعة بك٩ل ٧امل مً الُ٣ىص الىدىٍت .ول ً٨جل ٪الىٓغة الؿُدُت لِؿذ
صخُدت بك٩ل ٧امل؛ ٞاإلا٩ىهاث ف زُاب ؤلاًجى  ،ؤو السُاب الهجحن بحن ؤلاًجى والٗىانغ اإلاعججُت ،ال ًجً٨
ؤن جخد ٤٣صاللتها صون اخترام ٢ىاٖض و٢ىاهحن جغُ٦بُت زانت بهظٍ اللٛت الغمؼٍت والتي اجطخذ لىا ف اإلاشا ٫الؿاب.٤
وه ٢ىاٖض و٢ىاهحن البض مً مغاٖاتها خحن اؾخسضام ؤلاًجى خٟاْا ٖلى ؾالمت الخىانل.
وٍخُلب اؾخيخاط مٗاوي ؤلاًجى ف الخىانل اإلا٨خىب مٗغٞت بالبيُت الىدىٍت السانت باؾخسضام َظٍ الغمىػ؛
ؤي ال٣ىاٖض واإلاجاعؾاث التي جخد٨م ف حؿلؿل الغمىػ الخٗبحرًت ف ؾُا ١السُاب .وه ظؼء مهم مً ٟ٦اءة الغمىػ
الخٗبحرًت ،وه حكبه ٢ىاٖض اللٛت الُبُُٗت٣ٞ .ىاٖض البيُت الىدىٍت جخد٨م ف جىػَ٘ ؤلاًجى ف الىو بك٩ل ٖام،
٦جا جخد٨م ف بىاء الججلت طاث الغمىػ الخٗبحرًت ومى٧ ٘٢ل عمؼ مً َظٍ البيُت.
بن بصعاط الغمىػ الخٗبحرًت ف الىو ً٩ىن يجً هٓام ٖغف ًىظض لضي اإلاغؾل واإلاخل٣ي لخإصًت وُْٟت صاللُت
مدضصة هدى ببغاػ الجىاهب الٗاَُٟت ؤو الخىُٛجُت للجٗجى .وازخال ٝالغمؼ اإلاغ ٤ٞم٘ الىو ًجىذ صاللت ظضًضة لظاث
الىو؛ ٞخخٛحر وُْٟت ٧ل عمؼ بىاء ٖلى اإلاىي٘ الظي ج٩ىن ُٞه .وٍخطر لىا طل ٪مً زال ٫جدىٍل الغمؼ بلى بيُت لُٟٓت.
وإن ٧اهذ ٢ىاهحن ؤلاًجى لِؿذ مُاب٣ت بك٩ل جام ل٣ىاٖض اللٛت الُبُُٗت؛ وإهجا َىا ٥صمج مخجاوـ بحن هدى
اللٛت م٘ هدى ؤلاًجى ف بىاء الججلتٞ .الخٟاٖل بحن مدخىي الغمىػ الخٗبحرًت والبيُت الىدىٍت للٛت الٗغبُت ًجشل ق٨ال
ظضًضا ألؾلىب ال٨خابت الُىم ،وبالخال جخُلب هىٖا ظضًضا مً ؤهىإ ال٣غاءة ل ٪ٟقٟغة الىو .وجدلُال ص٣ُ٢ا لٟهم
ؾجاث َظٍ ال٨خابت الجضًضة .هىٓغ مشال صاللت الججلت الخالُت “اخل ”٠ف ؾُا ١خىاع ع٢مي م٨خىب م٘ ازخال ٝالغمؼ:
“اخل “ 😂 ٠حٗجي َ“ :ظا السبر مطخ ٪ظضا”
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“اخل ”😍 ٠حٗجي “ :ؤها ؤخببذ ظضا َظا السبر”
“اخل ”😲 ٠حٗجي َ“ :ظا السبر ٚحر مخى ٘٢ؤبضا “
“اخل ”😟 ٠حٗجي “ :ؤعظى٢ ٥ل بن َظا السبر ٚحر صخُذ”
“ اخل ”😡 ٠حٗجي “ :ؤها ال ؤنضَ ٪٢اث ما ًشبذ صخت السبر”
وَىا هالخٔ ؤن الغمؼ بهىعة مؿخ٣لت( )1ال ٌُٗي هٟـ صاللت الغمؼ اإلاضمج بالىو .بياٞت بلى جإزحر حكُ٨ل
الٗال٢ت الضاللُت بحن الهىعة وال٩لجت الظي ًخُلب ٞهجا ٖجُ٣ا الؾتراجُجُت الخىانل ٖىض ألاظُا ٫الكابت .وبالخال ؛
ٞةن الخىانل ؤلاوؿاوي ف ق٩له اإلا٨خىب ًخُىع بهىعة ؾغَٗت؛ ًٖ َغٍ ٤جهجحن اللٛت الٗغبُت بهظٍ اللٛت الٗاإلاُت
الجضًضةَ .ظٍ اللٛت التي زل٣ها الخىانل اإلا٨خىب ٖلى الكاقاث الظُ٦ت.

 إلاًمﻮجي غلماث جغقُﻢ:
حؿخسضم الغمىػ الخٗبحرًت بضال ًٖ ٖالماث الترُ٢م ف حٗضاص الى٣اٍ ف الىو ،ؤو لخدضًض بضاًت ٧ل ٣ٞغة مً
٣ٞغاث الىو .وف الىجاطط املسخاعة ف ق٩ل( )4ؤصهاٍ اؾخٗجل ال٩اجب (عمؼ وع٢ت البرؾُم الغباُٖت )🍀 /بضال ًٖ
ال٣ىؾحن الهاللُحن ف الٗىىان الغؤسخي للغؾالت .زم ازخاع ال٩اجب عمؼ (صبىؽ الخشبُذ )📌 /لترُ٢م ٧ل هُ٣ت مً ه٣اٍ
اإلا٨خىب الظي ٌكغح زهاثو البرهامج .ؤما ف الغؾالت الشاهُت ق٩ل ( )5ازخاع ال٩اجب عمؼ (ػَغة الخىلُب )🌷 /بضاًت
٧ل ؾُغ بُغٍ٣ت ٖكىاثُت؛ مجا ؤصي بلى الالخباؽ ف ٞهم اإلا٣هىصٞ .الؿُغ ألاو ٫مً الغؾالت ًجشل الٗىىان الظي
ًبضؤ به الىو“ :ألاًام البٌُ لكهغ عظب” زم حؿلؿل ألاًام التي ججشل الى٣اٍ التي جخٟغٕ مً الٗىىان .وَىا ً٣ٟض الغمؼ
الخٗبحري ُ٢جخه الضاللُت ف الترُ٢م هٓغا لٗكىاثُت اؾخسضامه.

()0

لالَالٕ ٖلى الضاللت الخغُٞت ل٩ل عمؼ حٗبحري بهىعة مؿخ٣لت؛ ًُىٓغ نٟدت مىؾىٖت الاًجى ٖلى الاهترهذ
https://emojipedia.org/
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ق٩ل 5

ق٩ل 6

وجٓهغ ٦شحرا ف عؾاثل التهىئت باإلاىاؾباث ؤلاًجى لؼزغٞت الىو م٘ الاَخجام بالضاللت السانت ل٩ل عمؼ .م٘
بٟٚا ٫صاللخه مً خُض مىيٗه ف الىو ؤو ج٨غاعٍ بهىعة مبالٞ ٜحها بٛغى الؼزغٞت الك٩لُت ال ؤ٦ثرٞ .دؿخسضم
الغمىػ الضالت ٖلى مكاٖغ الخب والخ٣ضًغ ،والغمىػ الضالت ٖلى بضاًت الكهغ ال٣جغي ،والىجىم ب٨شاٞت ف التهىئت
باألُٖاص التي ٢ض جٖ ٌُٟلى الىو ٞخٛغ٢ه باأللىان .ومجا ججضع ؤلاقاعة بلُه َىا ؤن ٦ثرة الغمىػ بازخال ٝؤلىانها
وؤق٩الها حكدذ ال٣اعت ًٖ الل ٟٔاإلا٨خىب ف هو الغؾالت .وبظل ٪جًُ٘ صاللت الىو بحن ؤلىان الغمىػ الؼاَُت .مشل
الغؾالخحن الىاعصجحن ف الك٩ل( .)6ول ً٨بطا ٧ان جىػَ٘ الغمىػ بُغٍ٣ت ظجالُت مضعوؾت  ،و٧ان هو التهىئت مدضصا
وواضخا؛ جد ٤٣الٛغى الخججُل وونلذ صاللت الىو للجخل٣ي بىيىح.
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ق٩ل 7
وَٗض وع اإلاغؾل ،بج٣انض الغمؼ الخٗبحري ،وصعظت وع اإلاخل٣ي لهظٍ اإلا٣انض ،اإلاُٗاع ألاؾاسخي ف جهيُ ٠مٓاَغ
اؾخسضام الغمىػ الخٗبحرًت بهٟتها ٖالماث جدُل بلى صالالث .ؤو بهٟتها ػٍىت جججُلُت حؿخسضم بُغٍ٣ت ٖكىاثُت ال
َّ
مٗجى لها ،وبالخال ؛ ال جدجل ُ٢جت جىانلُت م٣هىصة .بال ؤن الغمؼ الخٗبحري ف َظٍ الخالت ٢ض ٌٗجي ٖىض اإلاخل٣ي صاللت
زاهىٍت ٢ض ٢هضَا اإلاغؾل ؤو لم ً٣هضَا .ول٢ ً٨هض الخىانل ال ًخجاهى م٘ ٢هض اإلاٗجى ،ؤي ال٣هض الظي ًجب ؤن
ًىُىي ُٞه اإلاىُىٖ ١لى قغوٍ الهض ١وقغوٍ بقبإ ؤزغي.

()1

٢ض ٌٗخجض ال٩اجب ف الخىانل الكب٩ي ٖلى الغمؼ الخٗبحري بك٩ل ؤؾاسخي ف ج٩ىًٍ اإلا٨خىب صون صمجه بإي ٖالمت
لٛىٍت مً اللٛت الُبُُٗت .وَىا ًهبذ الغمؼ اإلاؿخسضم ؤمغا زُحرا ومهجا ف طاث الى٢ذ .هإزظ مشاال ٖلى طل ٪ف
الك٩ل( .)7وَىا اإلاغؾل ٌؿإ“ :٫ما ؤزباع هدُجت م٣ابلتي” وجإجُه ؤلاظابت بلٛت ؤلاًجى بغمؼ م٨غع “ 👍🏽 👍🏽 “

ق٩ل 01

()0

ًُىٓغ :ؾحر .٫ظىن ،الٗ٣ل واللٛت واملجخج٘ /الٟلؿٟت ف الٗالم الىا٢ع  ،ث .ؾُٗض الٛاهمي ،ميكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ0114 ،م .م .000
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ولى خللىا الؿُا ١اللٛىي الهجحن باإلًجى بُغٍ٣ت (ؤوؾخحن )0770،ف جدلُل ؤٗٞا ٫ال٨الم ف اللٛت الُبُُٗت .ف
الك٩لً .7غص اإلاخل٣ي ٖلى مخ٣ضم لىُْٟت ما بغؾالت ع٢جُت م٨خىبت .بضال مً ٢ىله “ؤهذ م٣بى ٫ف الٗجل” باؾدبضالها بالغمؼ
(👍🏽) .الؿبب الظي ًجٗل اؾخسضام الغمؼ َىا ؤمغا زُحرا ومهجا ف آن؛ ؤن اؾخسضام الغمؼ ٌك٩ل ف الٗاصة ؤمغا مهجا
وَى َىا الخضر الغثِـ ف بهجاػ الٟٗل ٖلى خض حٗبحر ؤوؾخحن( .)1وف َظا الؿُا ١ج٩ىن اإلاىاؾبت التي خضر ٞحها اؾخسضام
الغمؼ بال٣بى ٫ؤو الغْ ٌٞغوٞا مىاؾبت مسهىنت ٖلى وظه ماٞ .ال بض ؤن ً٩ىن الصسو الظي اؾخسضم عمؼ ال٣بى ٫ؤن
ً٩ىن َى الصسو املسى ٫بالغص مً الجهت التي ٖغيذ الىُْٟت .وؤن ً٩ىن اإلاؿخ٣بل َى الصسو الظي ج٣ضم ٖلى
الىُْٟت .بياٞت بلى ُ٢ام اإلاؿخ٣بل واإلاغؾل بإٗٞا ٫مً ٢بل الخىانل الغ٢مي؛ مً ؤلاٖالن ًٖ الىُْٟت؛ والخ٣ضًم ٖلحها.
زالشا :أؾﺒاب اؾخػماى إلاًمﻮجي:
إلاٗالجت الجىاهب الخدلُلُت إلاىيىٕ الضعاؾت ؤظغٍذ مسخا مُضاهُا ًٖ َغٍ ٤اؾدباهت ال٨تروهُت ف قهغ ؤبغٍل مً ٖام
0107م .حؿتهض ٝاإلاؿخسضم الٗغبي ٖلى الكب٩اث الاظخجاُٖت الؾخُالٕ آعائهم خى ٫ؤؾباب اؾخٗجا ٫الغمىػ الخٗبحرًت ف
الخىانل ال٨خابي ،وَغاثَ ٤ظا الاؾخٗجا .٫قجلذ الضعاؾت  103مً اإلاؿخسضمحن الٗغب ،جٟى٢ذ ٞحها وؿبت ؤلاهار ٖلى
الظ٧ىع خُض بلٖ ٜضص اإلاكاع٧اث مً ؤلاهار 016بجا ٌؿاوي  %54مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت  ،و %02مً بظجال ؤٞغاص
ُٖىت الضعاؾت مً الظ٧ىع وٖضصَم  55مكاع٧ا .وٍىضر الجضو ٫ع٢م ( )0ألاٖضاص اإلاكاع٦ت ف َظٍ الضعاؾت.
 -1جﻮػَؼ أﻓغاص غُنت الضعاؾت خؿب الجنـ:
ٖىض جىػَ٘ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت خؿب الجيـ هغي ؤن  %54مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت بهار وٖضصَم 016
ؤهثى  ،و %02مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت مً الظ٧ىع وٖضصَم  55مكاع٧ا.
حضوى عقﻢ ( )2جﻮػَؼ أﻓغاص غُنت الضعاؾت خؿب الجنـ

()0

الجنـ

الػضص

النؿﺒت

ؤهثى

238

76%

ط٦غ

77

24%

إلاحمالي

315

100%

ًُىٓغ :ؤوؾخحن ،ظىن0770(،م) هٓغٍت ؤٗٞا ٫ال٨الم ،ثٖ .بضال٣اصع ٢ىُجي( ،الضاع البًُاء ،صاع بٞغٍُ٣ا الكغ ،)١م07-06
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ق٩ل 00

 -2الفئاث الػمغٍت لػُنت الضعاؾت :ججشل الٟئت الٗجغٍت “ ما بحن  ”11-00ؾىت  %21مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت
الضعاؾت ،و %11مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت َم مً ف الٟئت الٗجغٍت “ما بحن  ”21-10ؾىت ،و %05مً
بظجال ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ف الٟئت الٗجغٍت “ 20ؤو ؤ٦ثر” ؾىت ،و %01مً بظجال ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ف الٟئت
الٗجغ “ ما بحن . ”01-02
حضوى عقﻢ (:)3الفئاث الػمغٍت لػُنت الضعاؾت
الفئاث الػمغٍت

الخنغاع

النؿﺒت

ما بحن 01-02

41

13%

ما بحن 11-00

125

40%

ما بحن 21-10

95

30%

 20ؤو ؤ٦ثر

54

17%

إلاحمالي

315

100%
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ق٩ل 12
 -3قُاؽ صعحت اؾخسضام الغمﻮػ الخػﺒحرًت في الخﻮاصل الكﺒهيٖ :ىض ُ٢اؽ صعظت اؾخسضام الغمىػ الخٗبحرًت ف
الخىانل الكب٩ي مً وظهت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت٧ ،اهذ الىخاثج ٖلى الىدى آلاحي:
ظاءث بظابتّ “ :
حؿهل الغمىػ الخٗبحرًت الخٗبحر ًٖ الظي ؤ٢هضٍ” ف اإلاغجبت ألاولى ف الاؾخسضام باليؿبت للسُاعاث
ألازغي ،زم بظابت “ ؤعي ؤن الغؾاثل اإلاخًجىت للغمىػ الخٗبحرًت ؤ٦ثر ويىخا مً الغؾاثل السالُت مً الغمىػ” ف اإلاغجبت
الشاهُت ،زم “ؤؾخسضم الغمىػ الخٗبحرًت ف املخاصزاث الغ٢جُت اإلاباقغة الٟىعٍت مشل( :واحؿاب ،ؾىاب قاث ”])....،ف
اإلاغجبت الشالشت ،زم “ ؤؾخسضم الغمىػ الخٗبحرًت ف عؾاثل التهىئت والك٨غ والاٖخظاع” ف اإلاغجبت الغابٗت ،وف اإلاغجبت
السامؿت “ ؤؾخسضم الغمىػ الخٗبحرًت ف ٦خابت الخٛغٍضاث والخٗبحر ًٖ خالتي ف ِٞؿبى ،”٥وؤزحرا “ؤؾخسضم الغمىػ
الخٗبحرًت ف الغؾاثل الغؾجُت” ف اإلاغجبت الؿاصؾت؛ خُض بلٛذ وؿبت الظًً ال ٌؿخسضمىن الغمىػ الخٗبحرًت ف
عؾاثلهم الغؾجُت بَال٢ا  63%مً ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت.
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حضوى عقﻢ ()4
صعحت الاؾخسضام
ّ
حؿهل الغمىػ الخٗبحرًت الخٗبحر ًٖ
الظي ؤ٢هضٍ
%
ؤعي ؤن الغؾاثل اإلاخًجىت للغمىػ
الخٗبحرًت ؤ٦ثر ويىخا مً الغؾاثل
السالُت مً الغمىػ.
%
[ؤؾخسضم الغمىػ الخٗبحرًت ف
املخاصزاث الغ٢جُت اإلاباقغة الٟىعٍت
مشل( :واحؿاب ،ؾىاب قاث])....،
%
ؤؾخسضم الغمىػ الخٗبحرًت ف عؾاثل
التهىئت والك٨غ والاٖخظاع
%
ؤؾخسضم الغمىػ الخٗبحرًت ف ٦خابت
الخٛغٍضاث والخٗبحر ًٖ خالتي ف
ِٞؿبى٥
%
ؤؾخسضم الغمىػ الخٗبحرًت ف
الغؾاثل الغؾجُت
%

أخُانا

صائما

إلاحمالي

أﺑضا

45

270

315

14%

86%

100%

85

230

315

0%

27%

73%

100%

9

98

208

315

3%

31%

66%

100%

9

123

183

315

3%

39%

58%

100%

110

122

83

315

35%

39%

26%

100%

200

96

19

315

63%

30%

6%

100%

0%

الاندغاف
املخﻮؾؽ
املػُاعي
2.86

2.73

2.63

2.55

1.91

1.43
2.35

املخﻮؾؽ الػام

15

0.35

0.44

0.54

0.55

0.78

0.61
0.55

الترجِب

1

0

1

4

5
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وبالىٓغ بلى اؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ف الجضو ٫الؿاب ٤هغي ؤن ؤ٦ثر اإلاؿخسضمحن ًخىؾلىنها للخٗبحر ًٖ
م٣انضَم ومكاٖغَم املسخلٟت وٍخجىبىنها ف عؾاثلهم ومساَباتهم الغؾجُت .وٖلى طل ٪ججشل ٦ثرة الغمىػ الخٗبحرًت ف
الخىانل الكب٩ي الٗال٢ت اإلا٣غبت بحن َغف الخىانل وُٚابها ٌكحر بلى ُٚاب الخ٣اعب بحن الُغٞحن وجدى ٫السُاب
بُجهجا بلى الهٟت الغؾجُت .ولى ٧ان الصسو اإلاكاع ٥ف املخاصزت مٗخاصا ٖلى اؾخسضام اإلاخ٩لم لخل ٪الغمىػ زم جى٠٢
ًٖ اؾخسضامها؛ ٞةن طلً ٪دجل صاللت ظضًضة حٗجي جدى ٫الٗال٢ت بحن الُغٞحن مً اإلا٣غبت بلى الغؾجُت الجضًت.
ٞدؿاٖض ؤلاًجى ٖلى جدؿحن الخىانل اللٛىي الكب٩ي.

ُ
ً
ُ
 -4قُاؽ ألثر الغمﻮػ التي حؿخسضم ًﻮمُا في املحاصزاثٖ :ىض ُ٢اؽ ؤ٦ثر الغمىػ التي حؿخسضم ًىمُا ف املخاصزاث مً
وظهت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت٧ ،اهذ الىخاثج ٖلى الىدى آلاحي:
ً
ُ
ظاء عمؼ “ الىظىٍ اإلاٗبرة” ف اإلاغجبت ألاولى مً ؤ٦ثر الغمىػ التي حؿخسضم ًىمُا ف املخاصزاث ،زم “ عمىػ مخباًىت” ف
اإلاغجبت الشاهُت ،زم “الغمىػ الىباجُت” ف اإلاغجبت الشالشت ،زم عمىػ “ الخُىاهاث والُبُٗت” ف اإلاغجبت الغابٗت ،زم عمىػ
“الُٗام والكغاب” ف اإلاغجبت السامؿت ،زم عمىػ “ ؤٖالم الضو ”٫ف اإلاغجبت الؿاصؾت ،زم عمىػ “ألاوكُت الٗامت” ف
اإلاغجبت الؿابٗت ،وؤزحرا عمىػ “ ؾٟغ وؤما ً٦صًيُت ؤو َبُت ؤو حٗلُجُت ؤو ؾُاخُت” ف اإلاغجبت الشامىت.
حضوى عقﻢ ( :)5قُاؽ ألثرالغمﻮػالتي أؾخسضمها في مداصزاحي الُﻮمُت
ألثرالغمﻮػ

نػﻢ

ال

إلاحمالي

الترجِب

الىظىٍ اإلاٗبرة

303

12

315

1

عمىػ

127

188

315

2

الغمىػ الىباجُت

99

216

315

3

الخُىاهاث والُبُٗت

32

283

315

4

الُٗام والكغاب

24

291

315

5

ؤٖالم الضو٫

15

300

315

6

ؤوكُت ٖامت

5

310

315

7

ؾٟغ وؤما ً٦صًيُت ؤو َبُت ؤو حٗلُجُت ؤو ؾُاخُت

3

312

315

8
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ق٩ل 01

ف بظابت اإلاؿخسضمحن ًٖ ؤ٦ثر ؤهىإ ؤلاًجى اؾخسضاما ف املخاصزاث الُىمُت هغي ؤن الغمىػ التي حٗبر ًٖ لٛت
الجؿض مً الىظىٍ اإلاٗبرة وؤظؼاء الجؿض ه ؤ٦ثر الغمىػ اؾخسضاما م٣اعهت بٛحرَا مً الغمىػ خُض حؿاهض َظٍ الغمىػ
التي ججشل ؤلاًجاءاث ،ؤو حٗبحراث الىظه اإلابدؿجت ؤو الًاخ٨ت ؤو الٛايبت ؤو الباُ٦ت اللٛت اللُٟٓت وحٗىى ًٖ ُٚاب
الجؿض الٟٗل ف ػمً الخىاع.

 -4قُاؽ أنماغ اؾخسضام الغمﻮػالخػﺒحرًت في الخﻮاصل الكﺒهي
ٖىض ُ٢اؽ ؤهجاٍ اؾخسضام الغمىػ الخٗبحرًت ف الخىانل الكب٩ي مً وظهت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت٧ ،اهذ
الىخاثج ٖلى الىدى آلاحي:
ظاء هجِ “ ؤٖبر بالغمؼ الخٗبحري (❤) للخٗبحر ًٖ الخب” ف اإلاغجبت ألاولى مً ؤهجاٍ الغمىػ الخٗبحرًت التي

ُ
حؿخسضم ف الخىانل الكب٩ي ،زم هجِ “ؤؾخسضم الغمىػ اإلاغ٦بت مً عمؼًٍ ؤو ؤ٦ثر التي جدكابه صاللتها مشل)❤😘( :

للخٗبحر ًٖ الامخىان ؤو الخب بهىعة ؤ٦بر” ف اإلاغجبت الشاهُت ،زم هجِ “ ؤؾخسضم الغمىػ اإلاغ٦بت مً عمؼًٍ مخٗاعيت
الضاللت مشل )😂💔( :للخٗبحر ًٖ مكاٖغ الطخ ٪اإلاخضازلت م٘ مكاٖغ الك٣ٟت” ف اإلاغجبت الشالشت ،زم هجِ “
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ؤؾخسضم الغمىػ اإلاغ٦بت مً عمؼًٍ ؤو ؤ٦ثر م٘ حٗاعى صاللتها مشل )😘❤😩( :للخٗبحر ًٖ قضة الٟغح م٘ الخب” ف
اإلاغجبت الغابٗت وألازحرة.
حضوى عقﻢ ()6
أنماغ الاؾخسضام
ؤٖبر بالغمؼ الخٗبحري (❤

للخٗبحر ًٖ

الخب.
%

أﺑضا

أخُانا

صائما

إلاحمالي

4

103

208

315

1%

33%

66%

100%

املخﻮؾؽ

2.65

الاندغاف
املػُاعي
0.50

الترجِب

1

ؤؾخسضم الغمىػ اإلاغ٦بت مً عمؼًٍ ؤو ؤ٦ثر
مدكابهت الضاللت مشل ❤😘( :للخٗبحر
ًٖ الامخىان ؤو الخب بهىعة ؤ٦بر.

27

79

209

315

9%

25%

66%

100%

ؤؾخسضم الغمىػ اإلاغ٦بت مً عمؼًٍ ؤو ؤ٦ثر
مخٗاعيت الضاللت مشل )😂💔( :للخٗبحر
ًٖ مكاٖغ الطخ ٪اإلاخضازلت م٘ مكاٖغ
الك٣ٟت.

47

92

176

315

%

15%

29%

56%

100%

ؤؾخسضم الغمىػ اإلاغ٦بت مً عمؼًٍ ؤو ؤ٦ثر
مخٗاعيت الضاللت مشل )😘❤😩( :للخٗبحر
ًٖ قضة الٟغح م٘ الخب.

64

94

157

315

20%

30%

50%

100%

2.58

2.41

2.30

0.65

0.74

0.79

2

3

4

وف َظا الجؼء مً الضعاؾت هغي ؤن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ًلجاون بلى اؾخسضام ؤ٦ثر مً عمؼ حٗبحري وٍغ٦بىنها ف
ؾُا ١مٗحن للخٗبحر ًٖ صاللت ظضًضة ال ًاصيها الغمؼ بهىعة مؿخ٣لت .وَىا ًٓهغ لىا الكبه ال٨بحر بحن اللٛت الُبُُٗت
ولٛت ؤلاًجى ف زانُت مهجت مً زهاثو اللٛت؛ وه زانُت ؤلاهخاظُت و٢ابلُتها للخجؼثت بياٞت بلى ٧ىنها هٓام مً
الغمىػ للخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع.
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 -5املػجى الخضاولي للغمؼالخػﺒحري 🙂 (وحﻪ مﺒدؿﻢ قلُل).
مٗجى الغمؼ (🙂) خؿب حٗغٍ ٠مىؾىٖت الغمىػ الخٗبحرًتَ .ى وظه ؤنٟغ ف وسسخه التي جٓهغ ٖلى قاقاث
ألاظهؼة الظُ٦ت .له ُٖىن بؿُُت مٟخىخت وابدؿامت ع٣ُ٢ت مٛل٣تً .ى٣ل مججىٖت واؾٗت مً اإلاكاٖغ ؤلاًجابُت
والخٗبحر ًٖ الؿٗاصة والخىصصً .جً ً٨
ؤًًا ؤن ٌٗبر ًٖ مكاٖغ ؾلبُت ؤو ٖضواهُت ؤو ؾازغة ؛ و٢ض ً٩ىن للضاللت ٖلى
ؤن اإلاٗجى الظي ج٣هضٍ ٖ٨ـ ال٣ى ٫الظي ٦خبخه.
ٖىض ؾاا ٫اإلاؿخسضمحن خى ٫اإلاٗجى الٗام الؿازغ للغمؼ(🙂) زاعط الؿُا 42% ١ال ٌؿخٗجلىهه للضاللت ٖلى
السسغٍت ؤبضا ،ف خحن ٌ 24%ؿخٗجلىهه ف ؾُا ١السسغٍت صاثجا ،وَؿخٗجله  35%مجهم للسسغٍت ؤخُاها .ف خحن
جٟاوجذ بظاباتهم إلاا ُٖغيذ ٖلحهم ؾُا٢اث م٣ترخت لهظا الغمؼ .ومً وظهت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت٧ ،اهذ الىخاثج ٖلى
الىدى آلاحي:
ًض ٫الغمؼ 🙂 مً الىٓغة ألاولى للججلت الخالُت ٠ُ٦“ :خال٪؟🙂” مً وظهت هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت48%،
مً اإلاؿخجُبحن ًغون ؤن الغمؼ ف َظٍ الججلت ًضٖ ٫لى الؿٗاصة ،وً 23%غون ؤنها جضٖ ٫لى السسغٍت ،و 10%جض٫
ٖلى الش٣ت ،و 9%جضٖ ٫لى الًٛب ،و 5%جضٖ ٫لى الخظمغ ،و 3%جضٖ ٫لى التهضًض ،و 1%جضٖ ٫لى الخؼن .ؤما ظجلت:
“الُىم مً بضاًخه واضر 🙂” ٣ٞض عؤي 29%مً ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ؤن الغمؼ الخٗبحري ف الججلت ًضٖ ٫لى الخظمغ،
وً 28%غون ؤهه ًضٖ ٫لى السسغٍت ،و 24%جىح بجكاٖغ الؿٗاصة ،و 12%جضٖ ٫لى الش٣ت ،وحؿاوث وؿبت
اإلاؿخجُبحن الظًً ًغون ؤهه ًضٖ ٫لى الًٛب ؤو الخؼن خُض بلٛذ وؿبتهم  ، 3%وعؤي ؤعبٗت ؤشسام  ِ٣ٞؤن مٗجى
الغمؼ َىا ًضٖ ٫لى التهضًض بجا ٌك٩ل  1%وؿبت بلى بظجال ٖضص ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت.
حضوى عقﻢ ()7
الجملت
ًض ٫الغمؼ مً الىٓغة ألاولى للججلت
الخالُت ٠ُ٦“ :خال٪؟ 🙂”
%
ًض ٫الغمؼ مً الىٓغة ألاولى للججلت
الخالُت“ :الُىم مً بضاًخه واضر 🙂”
%

تهضًض

جظمغ

غظب

خؼن

11

17

27

4

74

3%

5%

9%

1%

23%

48%

4

92

8

8

89

75

39

1%

29%

3%

3%

28%

24%

12%

20

سخغٍت ؾػاصة

زﻘت

إلاحمالي

150

32

315

10%

100%
315
100%
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٧ان الؿااَ ًٖ ٫ظا الغمؼ جدضًضا للىنى ٫بلى مٗغٞت الٟغ ١بحن اإلاٗجى الخغف للغمؼ الخٗبحري واإلاٗجى الخضاول
لظاث الغمؼ ف الؿُا ١الٗغبي .وهغي َىا جباًً آلاعاء ف ال٨ك ًٖ ٠صاللت الغمؼ ف الؿُا٢اث املسخلٟت .والظي ًًبِ
الضاللت وٍدضصَا بهىعة ؤصَ ١ى هىٕ الٗال٢ت بحن اإلاخل٣ي واإلاغؾل.

 -6ما عأًو في الغمﻮػ الخػﺒحرًت؟
ٖىض اؾخ٣هاء ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت آعائهم خى ٫اؾخسضام الغمىػ الخٗبحرًت ،جىنلىا بلى مججىٖت ٦بحرة مً آلاعاء
ًج ً٨ازتزالها ف ؤَم ٖكغ مججىٖاث ٧اهذ الىخاثج ٞحها ٖلى الىدى آلاحي:
حضوى عقﻢ ( )8مبرعاث اؾخسضام الغمﻮػالخػﺒحرًت
الػضص

النؿﺒت

مبرعاث الاؾخسضام
ؤخب اؾخسضامها ألنها حٗبر ًٖ ما ؤ٢هضٍ بك٩ل ؤوضر.

50

15.9%

يغوعٍت ظضا لضٖم مٟهىم ال٨الم.

45

14.3%

حؿاٖض ٖلى جىيُذ اإلاٗجى.
ظجُله ً
ظضا؛ جٓهغ الغؾالت بك٩ل مٗبر.

42

13.3%

38

12.1%

مهجت وؤؾاؾُت ف الخىانل الخضًض.

28

8.9%

عاجٗت؛ جسخهغ بٌٗ اإلاكاٖغ.

24

7.6%

وؾُلت جسخهغ حٗبحرها بىيىح.

24

7.6%

ظُضة ،وجىنل اإلاكاٖغ ؤؾهل مً الٗباعة الصخُدت اإلا٨خىبت.

22

7.0%

مؿاٖضة ٖلى الخٗبحر.

20

6.3%

مجخاػة للخٗبحر ًٖ الخالت الٟٗلُت لل٩اجب.

13

4.1%

ٚحر مدضص.

9

2.9%

315

100%

إلاحمالي
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النخائج والخﻮصُاث:
ججشل ؤلاًجى ف الخىانل الكب٩ي ازخُاعاث ؤؾلىبُت ٞغصًت ال جد٨جها ْىاَغ اللٛت الخضاولُت ٞدؿب ،بل
حُُٗىا صلُال بياُٞا ًخد٨م ف ٖىانغ اإلالٟىّ .وجىظه صاللت الؿُا ١اللٛىي هدى ؾُا ١مى ٠٢آزغ مسخل .٠و ّ
حٗض
ؤلاًجى ف الخىانل الكب٩ي ٖىانغ مهجت مً زاعط الؿُا ١اللٛىي؛ ول٨جها جازغ بك٩ل ٦بحر ومباقغ ف الؿُا١
اللٛىي .خُض ججاوع اإلالٟىّ ،وجلخه ٤به ،وجىظه صاللخه خؿب وظهت الغمؼ؛ بهىعة ًخٟىٞ ١حها الغمؼ الخٗبحري ٖلى
الل ٟٔاللٛىي ف بٌٗ ألاخُان .وٍج ً٨بظجا ٫ؤَم هخاثج َظٍ الضعاؾت ف الى٣اٍ الخالُت:
ؤ٦ثر الغمىػ الخٗبحرًت اؾخسضاما ه الغمىػ التي ججشل لٛت الجؿض وؤلاًجاءاث التي جىح باإلاكاٖغ املسخلٟت.
ف بٌٗ ألاخُان حكبه ؤلاًجى ٖالماث الترُ٢م التي جىضر لىا زاججت ال٨الم .ؤو زخام الججلت .ؤو بضال ًٖ ٖالمت
الخعجب ؤو الىُ٣خحن الغؤؾِخحن .
٦شحرا ما حٗىى ؤلاًجى ًٖ الخىُٛم الظي ال ًٓهغ بال ف اللٛت اإلاىُى٢ت مشل وٛجت الخؼن التي وؿدبضلها بالىظه
ألانٟغ البا٧ي ،ؤو وٛجت الٟغح التي جغجٞ ٟ٘حها صعظت الهىث بالىظه الًاخ ،٪ؤو وٛجت الًٛب بالىظه ألاخجغ
الٛايب ،ؤو وٛجت الدؿائ ٫بالىظه اإلادؿاثل  ...وَ٨ظا.
حؿهم ؤلاًجى ف حؿغَ٘ ٖجلُت الخىانل؛ ألنها عؾىم ع٢جُت ظاَؼة ،ؾهلت الاؾخسضام بذججها الهٛحر ق٨ال
وُ٢جت ،وؤلىانها اإلاخٗضصة ،ال ًدخاط اإلاؿخسضم الؾخٗجالها بال بلى ه٣غة واخضة ٖلى الغمؼ اإلاُلىب .وًٍٟي ٖلى
اإلاٗجى الظي ً٣هضٍ بجكاع٦ت ال٩لجاث.
 -لٛت ؤلاًجى

الُىم لِؿذ مدهىعة ف الجاهب الترُٞهي ،ؤو الضعصقاث الُىمُت .بل بنها الُىم جاصي وْاث٠

جىانلُت مهجت .و٢ض جى٣ل الغمىػ الخٗبحرًت مً الضالالث ما حعجؼ اللٛت ًٖ ه٣له.
الخﻮصُاث:
بن الغمىػ الخٗبحرًت لها بال ق ٪جإزحر ٖلى ٧ل لٛاث الٗالم التي حؿخسضم الىؾُِ الغ٢مي ف ه٣ل ال٨الم .ألنها
ٖىانغ ظضًضة جضازل السُاب بحن الخغو ٝوال٩لجاث والججل .وَظٍ الغمىػ ال جُاب ٤الٗىانغ اإلاعججُت ف نىعتها
اإلاٟغصة ،ولِؿذ جُاب ٤الغمىػ ألاً٣ىهُت ف صاللتها املخضصة زاعط ؾُا ١ال٩لجاثٞ .هي ٧اثىاث ظضًضة وكإث بحن
ال٩لجاث والػالذ جىجى صازل اللٛتً .سل٣ها ؤٞغاص مً لٛاث مسخلٟت ،زم جىاٖ ٤ٞلحها ماؾؿاث وقغ٧اث ع٢جُت ٦بري.
ٞخٗىص لؤلٞغاص مغة ؤزغي لِؿخسضمىَا للخىانل ف الًٟاء الغ٢مي صازل لٛاتهم املسخلٟت .زم ج٨دؿب بياٞت بلى
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صاللتها ألانلُت مٗاوي جضاولُت ظضًضة جدك٩ل ف ؾُا٢اث اؾخٗجالها بجىاع مٟغصاث ٧ل لٛتٞ .الٗىاًت بٟهم ج٣ىُاث
اؾخسضام الغمىػ الخٗبحرًت ف جدلُل السُاب ؤلاٖالمي الجضًض ،وف جدلُل السُاب الُىمي يغوعة ملخت لٟهم اللٛت
الٗغبُت اإلاٗانغة .وال ًج ً٨جدلُل اللٛت ف َظٍ الهىعة بىٟـ ألاصواث التي جدلل بها اللؿاهُاث اللٛت الُبُٗت ف
مٓهغَا الهىحي .ومً َىا وٗغى ؤَم الخىنُاث البدشُت ف َظا املجا:٫
 صعاؾت ال٣ىاٖض الىدىٍت للغمىػ الخٗبحرًت ف الخىانل الكب٩ي. صعاؾت الخٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ بحن اللٛت وؤلاًجى . صعاؾت جإزحر ؤلاًجى ٖلى الثروة اللُٟٓت. صعاؾت مٗاوي الغمىػ الخٗبحرًت بحن الضاللت والخضاو.٫ -صعاؾت جإزحر لٛت ؤلاًجى ٖلى اللٛت الٗغبُت.
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املغاحؼ الػغبُت:
٦غَؿخا ،٫صًُٟض0106(،م) مسخهغ جاعٍش اللٛت ،ث .ؤخجض الؼبُضي ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بٛضاص ،،م043
الٗابضٖ ،بضاملجُض0117( .م) “مًٗلت ألاً٣ىهُت ف الؿُجُاثُاث البهغٍت ”.مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ :مغ٦ؼ ؤلاهجاء
ال٣ىمي مج .007 - 000 :026,027 ٕ ،07
ؾحر .٫ظىن(0114م) ،الٗ٣ل واللٛت واملجخج٘ /الٟلؿٟت ف الٗالم الىا٢ع  ،ث .ؾُٗض الٛاهمي،ميكىعاث الازخال،ٝ
الجؼاثغ .،م .000
صي ؾىؾحر0763(،م) ،صعوؽ ف ألالؿيُت الٗامت ،ث .نالر ال٣غماصي وآزغون ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب،م10-10
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